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НАКАЗ 
 

“11”квітня  2016р. 

                                                       м.Київ 

                   № 125  

 

Про організацію заходів 

з літнього оздоровлення 

та відпочинку дітей у 2016 році 

 

 

На виконання ст.7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей», постанов Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591 

«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 

27 березня 2013 року № 261 «Деякі питання організації оздоровлення громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», відповідно до наказів 

Міністерства освіти і науки України від 07 лютого 2014 року № 121 «Про 

забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», 

від 03 лютого 2015 року №89 «Про здійснення заходів щодо організації літніх 

мовних таборів», розпоряджень Київської обласної державної адміністрації від 

11 лютого 2016 року № 33 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на 

популяризацію та активізацію вивчення англійської мови у Київській області, 

на 2016 рік»,     від 11 березня 2016 року №70 «Про організацію і проведення 

оздоровлення та відпочинку дітей Київської області», наказу департаменту 

освіти і науки від 04 березня 2016 року № 55 «Про реалізацію Плану заходів, 

спрямованих на популяризацію та активізацію вивчення англійської мови» та з 

метою належного проведення оздоровчої кампанії у 2016 році, забезпечення 

додержання вимог законодавства щодо проведення оздоровлення та відпочинку 

дітей 

 

НАКАЗУЮ :  

 

 1. Відділу соціального захисту, інтернатних та позашкільних закладів 

департаменту освіти і науки (Асаєвич Н.М.), Комунальному закладу Київської 

обласної ради «Мала академія наук учнівської молоді» (Петровська Т.В.), 



Комунальному закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини» (Нестерук Т.В.), Комунальному вищому навчальному закладу  Київської 

обласної ради «Академія неперервної освіти» (Осадчий І.Г.), місцевим органам 

управління освітою, директорам закладів освіти обласної комунальної 

власності, професійно-технічних навчальних закладів: 

 

 1.1. спільно з місцевими органами виконавчої влади, іншими державними 

установами, профспілковими та громадськими організаціями здійснити 

необхідну організаційну роботу щодо своєчасної підготовки         і 

проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 року, створити 

умови для зайнятості дітей з використанням бази стаціонарних дитячих 

оздоровчих закладів, дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, 

позашкільних і вищих навчальних закладів тощо; 

                 квітень-серпень 2016 року 

 

 1.2. вжити заходів щодо забезпечення у 2016 році послугами з 

оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку; охопити оздоровленням та 

відпочинком дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей-інвалідів, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, талановитих 

та обдарованих дітей; 

                 квітень-серпень 2016 року 

 

 1.3. вжити заходів щодо забезпечення зайнятості підлітків, учнівської та 

студентської молоді під час літніх канікул шляхом організації діяльності 

літніх мовних таборів на базі загальноосвітніх навчальних закладів  

               травень-серпень 2016 року 

 

1.4. організувати оздоровлення та відпочинок вихованців закладів освіти 

обласної комунальної власності у літній період на базі Комунального закладу 

«Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів»; 

         червень-серпень 2016 року 

 

1.5. передбачити профільні, тематичні зміни для обдарованих                        

і талановитих дітей та лідерів учнівського самоврядування; 

         червень-липень 2016 року 

 

 1.6. організовувати оздоровлення та відпочинок дітей у літній період на 

базі дитячих будинків та інших закладів для дітей; 

          червень-серпень 2016 року 

 

1.7. вжити заходів щодо організації відпочинку і оздоровлення учнівської 

молоді під час літніх канікул у пришкільних, мовних, скаутських  наметових 

таборах, молодіжних трудових загонах; сприяти проведенню екскурсійно-



туристичних подорожей, обміну групами дітей з іншими областями України, 

регіонами близького та далекого зарубіжжя; 

         червень-серпень 2016 року 

 

 1.8. забезпечити участь обдарованих і талановитих дітей у всеукраїнських літніх 

профільних школах протягом оздоровчого періоду 2016 року; 

         червень-серпень 2016 року 

 

1.9. здійснити своєчасний та якісний підбір кадрів для роботи в дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку, особливу увагу приділити підбору 

педагогічних кадрів для роботи з вихованцями інтернатних закладів із числа 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

         травень 2016 року 

 

1.10. залучати до роботи з дітьми у дитячих оздоровчих закладах 

висококваліфікованих педагогічних працівників, студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації під час педагогічної практики; 

         постійно 

 

1.11. вжити заходів щодо збереження та охорони життя і здоров’я дітей під 

час перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; забезпечення 

якісними продуктами харчування, лікарськими засобами, а також створення 

належних умов для проживання та змістовного дозвілля дітей; 

         постійно 

 

1.12. забезпечити контроль за організацією відпочинку дітей у таборах     з 

денним перебуванням, мовних таборах та оздоровлення дітей – вихованців 

інтернатних закладів; 

          постійно 

 

1.13. надавати департаменту освіти і науки (відділу соціального захисту, 

інтернатних та позашкільних закладів) оперативну інформацію про хід літнього 

оздоровлення та відпочинку дітей. 

         щочетверга, починаючи  

         з 03 червня 2016 року 

 

2. Відділу професійної, вищої освіти, науки та інноваційної діяльності 

департаменту освіти і науки (Гуляй Н.І.), ректорам (директорам) вищих навчальних 

закладів     І-ІV рівнів акредитації, директорам професійно-технічних навчальних 

закладів: 

 

2.1. створити умови для дострокового складання підсумкового семестрового 

контролю студентами, які проходять педагогічну практику; 

         квітень-травень 2016 року 



 

2.2. вжити заходів щодо оздоровлення студентів, учнів соціально 

незахищених категорій, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

        червень-серпень 2016 року 

 

3. Розмістити цей наказ на веб-сайті департаменту освіти і науки, надрукувати у 

збірнику департаменту та Комунального вищого навчального закладу  Київської 

обласної ради «Академія неперервної освіти». 

 

4. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальника відділу 

соціального захисту, інтернатних та позашкільних закладів (Асаєвич Н.М.). 

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Заступник директора департаменту                Ж.Ж. Осипенко 

 

 

 


